
Widocznie
najlepsi
—
Oferta
kiosków
multimedialnych



—
Kreujemy świat komunikacji 

CITY to doświadczona agencja komunikacji wizualnej, która dostarcza klientom skuteczne narzędzia wspierające marketing i sprzedaż. 

Szeroka skala działalności firmy streszcza się w czterech podstawowych działach: outdoor, instore, digital, print. CITY to rozbudowana 

sieć nośników outdoorowych, kompleksowe aranżacje witryn sklepowych, rozwiązania multimedialne wspierające sprzedaż, a także 

wydruki na materiałach sztywnych i rolowych.

firma



—
Mówią o nas liczby 

Liczby mówią same za siebie. Mamy wiedzę i doświadczenie, by sprostać najbardziej wymagającym klientom. Przez blisko 20 lat działalności 

obserwowaliśmy rozwój wielu marek, które dzięki naszym realizacjom wzmacniały pozycję na rynku i docierały do coraz większego grona od-

biorców. Rosnące zaufanie klientów to dla nas pierwszy i najważniejszy powód, by nieustannie doskonalić naszą ofertę.

skala

Digital Signage



digital

—
Rozwiązania cyfrowe dla marketingu i sprzedaży

Jesteśmy pionierem nowoczesnych technologii w branży komunikacji wizualnej. Jako pierw-

si w Polsce instalowaliśmy wysokiej jakości ekrany LED w witrynach sklepowych i galeriach 

handlowych. Jako pierwsi zrealizowaliśmy również oryginalny kiosk sprzedażowy, który bazuje 

na technologii lift and learn. Odważnie sięgamy po osiągniecia przemysłu IT, by spełniać naj-

śmielsze wizje naszych klientów. 



Kioski
multimedialne
Od podstaw projektujemy kioski multimedialne, które w zależno-
ści od oprogramowania pełnią funkcję informacyjną, nawigacyjną 
lub sprzedażową. Realizując nasze projekty stawiamy na funkcjo-
nalność urządzeń, trwałość zastosowanych materiałów, a  także 
dobrą harmonię kiosków z otoczeniem. Projekty realizujemy kom-
pleksowo – od  koncepcji, poprzez przygotowanie prototypu, 
produkcję obudowy i  oprogramowania, aż  po  montaż terminali 
w wyznaczonych przez klienta punktach.  

oferta



kioski
informacyjne

—
AXIS. Kiosk dla centrum biurowego

Realizujemy dedykowane projekty kiosków informacyjnych. Estetyczne i ergonomiczne urzą-

dzenia, które znajdują zastosowanie w wielu przestrzeniach codziennego życia, to nowoczesny 

sposób na sprawną dystrybucję informacji. 



—
AXIS. Informacja zawsze pod ręką 

Kiosk informacyjny Axis zrealizowaliśmy w 2016 roku na potrzeby budynku biurowego o tej 

samej nazwie, który mieści się w Krakowie, przy ul. Przy Rondzie 4. Budowa wysokiej klasy biu-

rowca stała się okazją do tego, by proces realizacji tego obiektu wraz z całą jego specyfiką za-

prezentować użytkownikom właśnie za pomocą terminalu. Każdy, kto odwiedza to wyjątkowe 

miejsce pracy, może w przystępny i nowoczesny sposób odkryć historię jego powstania. 

kioski
informacyjne



kioski
informacyjne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

EKRAN:

Ekran dotykowy
Wielkość ekranu - 32”
Rozdzielczość - FULL HD 1920 x 1080
Orientacja - pozioma

WYMIARY: 130 cm x 91 cm x 42 cm

STRONY: Jednostronny

MONTAŻ: Wolnostojący

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE: Akryl, stal nierdzewna

FUNKCIE DODATKOWE:

Drukarka cyfrowa
Czytnik kodów kreskowych
Internet bezprzewodowy (WLAN)
Kamera



kioski
nawigacyjne

—
GALAXY. Kiosk dla galerii handlowej 

Projektujemy i produkujemy kioski nawigacyjne, które stały się dziś oczywistym elementem 

wyposażenia galerii handlowych. Wysokiej jakości ekrany dotykowe, intuicyjne w obsłudze apli-

kacje i oryginalne bryły terminali, które doskonale harmonizują z otoczeniem, to nasza specjal-

ność.



kioski
nawigacyjne

—
GALAXY. Potencjał dwóch ekranów  

Według autorskiego projektu zrealizowaliśmy w 2015 roku kioski nawigacyjne dla Galaxy Cen-

trum w Szczecinie. Bryła urządzeń dobrze koresponduje z wnętrzem galerii, ergonomiczny 

kształt terminali zapewnia łatwość obsługi, a funkcjonalna aplikacja szybko dostarcza klientom 

pożądanych informacji. Kiosk został wykonany z korianu (Corian®), czyli bardzo trwałego ma-

teriału, który zapewnia wysokie walory estetyczne i długą żywotność urządzenia. Dwa ekra-

ny dotykowe umieszone symetrycznie, po obu stronach terminalu, dodatkowo podnoszą jego 

funkcjonalność i atrakcyjność.



kioski
nawigacyjne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

EKRAN:

Ekran dotykowy
Wielkość ekranu - 46”
Rozdzielczość - FULL HD 1920 x 1080
Orientacja - pionowa

WYMIARY: 230 cm x 88 cm x 24 cm

STRONY: Jednostronny lub dwustronny

MONTAŻ: Wolnostojący

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE: Akryl, stal

FUNKCIE DODATKOWE:

Drukarka cyfrowa
Czytnik kodów kreskowych
Internet bezprzewodowy (WLAN)
Kamera



kioski
sprzedażowe

—
KOMFORT ŁAZIENKI. Skuteczne wsparcie sprzedaży

Wdrażamy innowacyjne kioski multimedialne, które skutecznie wspierają proces sprzedaży. 

Urządzenia oparte na technologii lift and learn pozwalają przedstawić klientom pełną ofertę 

produktów mimo ograniczonej powierzchni salonu sprzedaży.



kioski
sprzedażowe

—
KOMFORT ŁAZIENKI. Technologia lift and learn

Dla sieci salonów Komfort Opoczno zrealizowaliśmy innowacyjny kiosk sprzedażowy oparty 

na technologii lift and learn. Dzięki systemowi anten oraz integracji z bazą gotowych projektów, 

klient może zobaczyć na ekranie urządzenia wizualizację pomieszczenia z dowolnie wybraną 

w salonie płytką. Kiosk doskonale sprawdza się w tych sklepach, gdzie ze względu na ograniczoną 

powierzchnię sprzedaży trudno zaprezentować klientowi pełną ofertę produktów.



kioski
sprzedażowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

EKRAN:

Ekran dotykowy
Wielkość ekranu - 42”
Rozdzielczość - FULL HD 1920 x 1080
Orientacja - pozioma

WYMIARY: 178 cm x 116,5 cm x 165 cm

STRONY: Jednostronny

MONTAŻ: Wolnostojący

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE: Akryl, stal

FUNKCIE DODATKOWE: Internet bezprzewodowy  (WLAN)
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terminal wydający
karty podarunkowe

—
KARTOMAT. Terminal wydający karty podarunkowe 

Oferujemy w pełni zautomatyzowany terminal wydający karty podarunkowe. Urządzenie do-

skonale sprawdza się w galeriach handlowych, które dzięki tego rodzaju terminalom skutecznie 

zwiększają footfall, stymulują sprzedaż i wzmacniają lojalność klientów.



terminal wydający
karty podarunkowe

—
KARTOMAT. Większe obrotów najemców    

Innowacyjny terminal, który wydaje karty podarunkowe, wdrożyliśmy w galerii handlowej Bo-

narka City Center w Krakowie. Urządzenie jest w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu zwalnia 

pracowników galerii z konieczności obsługi fi nansowej kart podarunkowych. Terminal akcep-

tuje zarówno płatność kartą, jak i gotówką, a środki przypisane do karty podarunkowej mogą 

zostać wykorzystane w dowolnym punkcie na terenie galerii. Kartomat to doskonały sposób 

na przyciągnięcie nowych klientów i zwiększenie sprzedaży.



terminal wydający
karty podarunkowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

EKRAN:

Ekran dotykowy
Wielkość ekranu - 46”
Rozdzielczość - FULL HD 1920 x 1080
Orientacja - pionowa

WYMIARY: 200cm x 70 cm x 35 cm

STRONY: Jednostronny

MONTAŻ: Wolnostojący

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE: Akryl, stal

CECHY SZCZEGÓLNE:

Drukarka cyfrowa
Internet bezprzewodowy (WLAN)
Terminal do kart płatniczych
Terminal obsługujący gotówkę

—
Prototyp modelu na rok 2018
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kioski
loteryjne

—
Organizacja atrakcyjnych loterii

Kioski multimedialne wykorzystujemy do obsługi loterii promocyjnych, programów lojalno-

ściowych i akcji wspierających sprzedaż. Zapewniamy profesjonalną i systemową obsługę 

tego rodzaju przedsięwzięć. Odpowiadamy za scenariusz działań, kreację graficzną, dystrybu-

cję nagród, a także obsługę prawną i raportowanie wyników. 



kioski
loteryjne

—
Skuteczne wsparcie galerii handlowych

Zrealizowaliśmy ponad 100 loterii promocyjnych, w których łącznie uczestniczyło ponad 500 

000 klientów. Każda loteria staje się dla galerii handlowej ważnym wydarzeniem, które skutecz-

nie promuje ofertę centrum, wzmacnia relację z klientami, zwiększa footfall i obroty wszystkich 

najemców. Kioski multimedialne, które wykorzystujemy do obsługi loterii, to gwarancja spraw-

nej i precyzyjnej obsługi tego rodzaju akcji.



kioski
loteryjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

EKRAN:

Ekran dotykowy
Wielkość ekranu - 40”
Rozdzielczość - FULL HD 1920 x 1080
Orientacja - pionowa

WYMIARY: 210 cm x 66 cm x 22 cm

STRONY: Jednostronny

MONTAŻ: Wolnostojący

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE: Akryl, stal

FUNKCIE DODATKOWE:

Drukarka cyfrowa
Czytnik kodów kreskowych
Internet bezprzewodowy (WLAN)
Kamera cyfrowa
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kioski
multimedialne

—
Wynajem i obsługa

Wynajmujemy nowoczesne kioski informacyjne na potrzeby kongresów, festiwali i widowisk 

sportowych. Zapewniamy profesjonalne przygotowanie tego rodzaju urządzeń, a także obsłu-

gę techniczną podczas wydarzeń. Zewnętrzną grafikę terminali personalizujemy wedle potrzeb 

klienta, a interfejs użytkownika wraz z odpowiednim oprogramowaniem adaptujemy do kon-

tekstu wydarzenia. 



kisoki
multimedialne

—
Projekty i produkcja

Jesteśmy liderem produkcji wielofunkcyjnych kiosków multimedialnych, które wspierają komu-

nikację, marketing i sprzedaż. Zarówno zewnętrzną bryłę urządzenia, jak i jego poszczególne 

funkcje, projektujemy wedle indywidualnych potrzeb klienta. Autorskie rozwiązania IT pozwa-

lają nam dowolnie zaprogramować każde urządzenie, a tym samym precyzyjnie określić jego 

rolę. Stawiamy na trwałość zastosowanych materiałów, ergonomiczny kształt urządzeń, a także 

dobrą harmonię terminali z otoczeniem.



Centrala:
ul. Jugowicka 6A

30–443 Kraków

Oddział:
ul. Żurawia 22/209
02–601 Warszawa

CITY

city.com.pl


